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Trước năm 1971

Giảng dạy và nghiên cứu Giải tích phức ở Đại 

Học Sư Phạm Hà Nội được chia làm các giai 

đoạn sau.

1. Trước năm 1971.

Khi đó trong các môn học ở Khoa Toán của Đại 

Học Sư phạm Hà Nội chưa có môn Hàm biến 

phức. Việc giảng dạy môn Giải tích phức trong 

giai đoạn này chỉ được thực hiện ở dạng chuyên 

đề.



1972-1980

Năm 1972, bắt đầu dạy môn Hàm biến phức cho 
sinh viên năm thứ 4, khóa 1968-1972. Thầy dạy 
lúc đó là PGS. Trần Anh Bảo. PGS. Trần Anh 
Bảo sau đó có viết cuốn giáo trình “Hàm số biến 
số phức” và được dùng dạy và làm tài liệu tham 
khảo cho sinh viên trong một số năm sau đó. 
Một điều đáng lưu ý là trong thời gian này, PGS. 
Trần Anh Bảo có hướng dẫn PGS. Ngô Xuân 
Sơn nghiên cứu về các hàm (p,q)-giải tích theo 
nghĩa của Polygii, tức là các hàm phức thỏa mãn 
các hệ Cauchy-Riemann suy rộng theo nghĩa của 
Vekua. 



1972-1980

Hai thầy Bảo và Sơn thường sang làm nghiên
cứu và trao đổi với ở Xemina của Viện Toán
dưới sự chủ trì của GS Lê Văn Thiêm. Lúc đó
các thầy thường trình bày các kết quả và trao đổi
với các GS Trần Gia Lịch, Ngô Văn Lược, 
Nguyễn Duy Gia, Hoàng Đình Dung. Thầy Ngô
Xuân Sơn bảo vệ luận án tại Viện Toán năm
1978 mà chủ tịch Hội đồng bảo vệ là GS Lê Văn
Thiêm và Thư ký Hội đồng là GS Ngô Văn
Lược. Trong giai đoạn từ năm 1972 đến năm
1980, hoạt động khoa học của nhóm



1972-1980

Hàm phức dưới sự điều hành của TS Đinh Văn 

Phiêu. Thời gian đó các hoạt động học thuật chủ 

yếu là thuyết trình một số tài liệu trong các sách 

chuyên khảo liên quan tới Lý thuyết hình học 

của hàm 1 biến phức. Chẳng hạn như cuốn 

chuyên khảo “ Geometric Theory of Functions of 

a Complex Variable “ của G.M. Golusin và có 

trình bày một số bài báo theo hướng chuyên môn 

này. Không có công bố các bài báo nào theo 

hướng nghiên cứu này.





1980-1990

Giai đoạn từ năm 1980 đến nay. Có thể nói rằng chuyên
ngành Giải tích phức ở Đại học Sư Phạm Hà Nội có
được các kết quả tốt như hiện nay, công lao to lớn thuộc
về GS Nguyễn Văn Khuê. Từ đầu những năm 80, sau
khi GS Khuê bảo vệ Tiến sỹ ở Balan, quay lại làm việc
ở Khoa Toán, ĐHSP Hà Nội, GS Khuê đã đặt nên dấu
ấn sâu đậm và đã tạo 1 bước chuyển rất lớn trong việc
tổ chức học thuật và nghiên cứu ngành Giải tích phức
chẳng những ở ĐHSP Hà Nội mà còn tạo dựng nên một
hướng nghiên cứu về Giải tích phức, Giải tích phức trên
các không gian lồi địa phương, đặc biệt trong lớp không
gian Frechet, Lý thuyết đa thế vị phức, Giải tích phức
hyperbolic trong nhiều trường đại học ở Việt Nam.



1980-1990 

GS Khuê tạo nên ảnh hưởng cho đến nay về 
nghiên cứu khoa học và việc viết các kết quả 
khoa học và công bố trên các tạp chí toán học 
trong và ngoài nước



Giai đoạn 1980-1990

Các thời kỳ khi GS Khuê còn giảng dạy ở Khoa 
Toán ĐHSP Hà Nội được chia thành các giai đoạn 
sau:

Giai đoạn từ 1980-1990. 

+) Trong thời gian này, nhóm Giải tích phức dưới sự 
chủ trì của GS Khuê đã nghiên cứu một số  vấn đề  
thuộc nhiều lĩnh vực sâu của Giải tích phức:

+) Nghiên cứu biểu diễn hàm chỉnh hình giá trị 
Frechet dưới dạng tổng của các chuỗi dạng mũ 
(NCS Chanporn).



Giai đoạn 1980-1990

+) Nghiên cứu các tính chất mầm hàm chỉnh 
hình trên các tập compact trong Cn (NCS Đậu 
Thế Cấp và anh Nguyễn Hữu Viễn).

+) Nghiên cứu vấn đề thác triển ánh xạ chỉnh 
hình và ánh xạ phân hình trên các không gian 
phức với miền giá trị trong các không gian 
phức. Đưa ra khái niệm không gian thác triển 
chỉnh hình và không gian thác triển phân hình 
(NCS Lê Mậu Hải)



Giai đoạn 1980-1990

+) Nghiên cứu tính chính qui của không gian 

mầm hàm chỉnh hình và thác triển ánh xạ 

chỉnh hình từ tập compact trong không gian lồi 

địa phương (NCS Bùi Đắc Tắc). 

+) Nghiên cứu hàm giải tích giá trị tập ( NCS 

Trần Ngọc Giao)

+) Nghiên cứu Giải tích phức hyperbolic (NCS 

Đỗ Đức Thái).



Giai đoạn 1980-1990

Trong thời gian này, trong vòng 1 năm, 1989-

1990, GS Khuê đã bảo vệ TS Habilization tại 

Viện Toán của Viện Hàn lâm khoa học Balan





Giai đoạn 1990-2003

Đây là thời kỳ phát triển mạnh mẽ của nhóm 

nghiên cứu với trọng tâm là nghiên cứu Giải tích 

phức hyperbolic trên các không gian giải tích 

hữu hạn chiều và trên không gian lồi địa phương, 

nghiên cứu các hàm chỉnh hình, hàm phân hình 

giá trị trong các không gian Frechet, nghiên cứu 

các loại ánh xạ chỉnh hình kiểu bị chặn và bị 

chặn đều trên các không gian phức hay trên 

không gian Frechet gắn liền với các bất biến tô 

pô tuyến tính trên các không gian Frechet do D. 

Vogt và R. Meise đưa ra. 



Giai đoạn 1990-2003

Hướng nghiên cứu này được GS Khuê đề xuất 
và  vạch ra những ý tưởng để các  thành viên 
của nhóm nghiên cứu cùng chuyên tâm thực 
hiện trong khoảng 13 năm. Có nhiều NCS làm 
việc theo hướng nghiên cứu này và đã bảo vệ 
thành công luận án TS như: Nguyễn Thu Nga, 
Nguyễn Minh Hà, Phạm Khắc Ban, Đinh Huy 
Hoàng, Thái Thuần Quang, Nguyễn Văn 
Đông, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Hà Thanh, 
Nguyễn Đình Lân, Phạm Hiến Bằng, Bùi Quốc 
Hoàn. 



Giai đoạn 1990-2003

Trong thời gian này, nhóm nghiên cứu Giải tích 
phức còn có hoạt động Xemina chung với 
nhóm nghiên cứu Giải tích p-adic do GS Hà 
Huy Khoái chủ trì ở Viện Toán học. Những 
năm 2004-2005, luân phiên 2 tuần khi thì làm 
ở Viện Toán học, khi thì làm ở ĐHSP Hà Nội. 
Hướng nghiên cứu này được PGS Thái Thuần 
Quang ở Đai hoc Qui Nhơn tiếp tục làm việc 
và đã hướng dẫn 3 NCS bảo vệ TS trong các 
năm từ 2013 đến 2019.



Giai đoạn 2004-

Năm 2001, sau khi bảo vệ luận án TS tại Đại học 
Toulouse, GS Nguyễn Quang Diệu về bộ môn Lý 
thuyết hàm. Khi đó với các kết quả của GS Diệu có 
nhiều điểm liên quan tới Lý thuyết đa thế vị và tại 
thời điểm 2004, chúng tôi tiếp nhận lứa sinh viên chất 
lượng cao tài năng gồm: Phạm Hoàng Hiệp, Phùng 
Văn Mạnh, Dương Ngọc Sơn và cũng đã làm Giải 
tích phức trên không gian lồi địa phương một thời 
gian dài nên chúng tôi nghĩ đã đến lúc cần tìm một 
topic mới để tiếp tục cho nhóm nghiên cứu Giải tích 
phức có thể phát triển và các thành viên mới của bộ 
môn là Phạm Hoàng Hiệp, Phùng Văn Mạnh, Dương 
Ngọc Sơn  cùng làm việc với chúng tôi.



Giai đoạn 2004 -

Bởi vậy chúng tôi chuyển sang nghiên cứu các 
vấn đề xung quanh Lý thuyết đa thế vị phức. 
Mục tiêu chủ yếu là nghiên cứu các bài toán về 
hàm đa điều hòa dưới, toán tử Monge-Ampere 
phức và các vấn đề liên quan tới các đối tượng 
trên. Thực tế việc kết hợp giữa các kết quả của 
Lý thuyết đa thế vị và Giải tích phức trên 
không gian lồi địa phương đã được thực hiện ở 
Bộ môn Lý thuyết hàm từ năm 1997 trong một 
số bài báo được công bố trong thời gian từ 
1997 đến 2003.



Giai đoạn 2004 -

Việc chuyển hướng sang nghiên cứu Lý thuyết 

Đa thế vị của chúng tôi là một quyết định đúng 

đắn và kịp thời. Năm 2006 GS Diệu đã bảo vệ 

Habilization thành công ở Đại học Toulouse. 

Sau đó 2 năm,  năm 2008 Phạm Hoàng Hiệp 

đã bảo vệ TS ở Đại học Umea (Thụy Điển) và 

2011 đã nhận học hàm PGS và trở thành GS 

năm 2017. Anh Hiệp cũng đã bảo vệ  

Habilization  tại Đại học Marseiller năm 2013.



Giai đoạn 2004 -

Các hướng nghiên cứu của anh Phạm Hoàng 

Hiệp trong thời gian gần đây về ngưỡng chính 

tắc (the log canonical thresholds) và ngưỡng 

chính tắc có trọng (the weighted log canonical 

thresholds), một khái niệm do anh Hiệp đề 

xuất, là rất ấn tượng và có những công bố trên 

các tạp chí Toán Quốc tế mạnh trong thời gian 

qua



Giai đoạn 2004 -

Anh Phùng Văn Mạnh mặc dù không làm hẳn 

theo hướng nghiên cứu này nhưng đã nhận 

được sự hướng dẫn của GS J. Paul Calvi ở Đại 

học Toulouse, nơi mà nhiều nhà toán học Pháp 

làm Lý thuyết Đa thế vị, đã bảo vệ TS năm 

2011 và nhận học hàm PGS 2017. Hiện tại anh 

Mạnh cũng đã có nhiều kết quả tốt theo hướng 

nghiên cứu về Lý thuyết nội suy hàm chỉnh 

hình. 



Giai đoạn 2004 -

Dương Ngọc Sơn đã bảo vệ TS tại Đai học  
University of California at San Diego năm 2012.  
Làm Postdoct ở ĐH University of California Irvine từ 
2012-2015. Hiện đang làm việc ở University of 
Vienna, Austria. Hiện tại TS Nguyễn Xuân Hồng 
cũng là một thành viên của Bộ môn Lý thuyết hàm 
đạt được nhiều kết quả tốt theo hướng nghiên cứu Lý 
thuyết đa thế vị và là người tạo nên một nét nghiên 
cứu chuyên sâu của Lý thuyết đa thế vị cho các hàm 
plurifinely plurisubharmonic functions. Anh Hồng 
cũng đạt được một số kết quả tốt cho hướng nghiên 
cứu này. 



Giai đoạn 2004 -

Chúng tôi nhận thấy rằng  trong 15 năm kể từ 
2004 cho đến nay, việc chuyển sang hướng 
nghiên cứu về Lý thuyết đa thế vị phức là 
hướng nghiên cứu chủ đạo của Giải tích phức 
ở ĐHSP Hà Nội là quyết định đúng đắn và rất 
kịp thời cho nhóm nghiên cứu Giải tích phức ở 
ĐHSP Hà Nội tiếp tục tiến thêm trong hoạt 
động học thuật của mình. Chúng tôi gặt hái 
được nhiều kết quả tốt đối với một hướng 
nghiên cứu hiện đại và có tính hòa nhập với 
Quốc tế



Giai đoạn 2004 -

Cần nói thêm rằng, từ năm 2002, GS Đỗ Đức 

Thái, từ Bộ môn Lý thuyết hàm chuyển sang 

Bộ môn Hình học. Tuy nhiên, khi còn là thành 

viên của Bộ môn Lý thuyết hàm, GS Thái đã 

có nhiều đóng góp quan trọng cho hoạt động 

nghiên cứu  và đào tạo NCS cho Bộ môn. GS 

Thái là một trong số các chuyên gia về Giải 

tích hyperbolic, có nhiều công bố Quốc tế  tốt 

cho hướng nghiên cứu Giải tích hyperbolic.



Giai đoạn 2004 -

• GS Đỗ Đức Thái đã hướng dẫn các nghiên cứu 

sinh như: Phạm Việt Đức, Trần Huệ Minh, 

Nguyễn Thị Tuyết Mai, Lê Tài Thu bảo vệ 

luận án theo hướng nghiên cứu này. Có hợp tác 

với các nhà toán học ở Đại học Toulouse như: 

Pascal Thomas, hay Đại học Brest như G. 

Dethloff để đồng hướng dẫn Nguyễn Văn 

Trào, Trần Văn Tấn, Phạm Hoàng Hà, Lê 

Giang, bảo vệ TS



Giai đoạn 2004 -

Sau khi chuyển sang bộ môn Hình học, GS 

Thái đã đặt ra hướng nghiên cứu về Lý thuyết 

Nevanlinna và cùng với một số thành viên của 

bộ môn này tạo dựng một hướng nghiên cứu 

riêng cho Bộ môn. Hướng nghiên cứu này 

được các NCS của GS Thái như Trần Văn Tấn 

và Sỹ Đức Quang phát huy tốt trong thời gian 

2002 đến nay.



Việc trình bày quá trình hình thành và phát

triển chuyên ngành Giải tích phức ở ĐHSP Hà

Nội xin dừng tại đây. Xin cám ơn sự quan tâm

theo dõi của Quý vị và các bạn.


